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 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 22 d’abril 
de 2013, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 

 

 Alcaldia.. 
 Revocar una subvenció concedida amb l’entitat Amical Mauthausen i altres Camps, i de les 
víctimes del nazisme d’Espanya. 
 Governació. 
 Concedir i prorrogar llicències d’Ocupació de la via pública amb taules i cadires davant 
establiments de pública concurrència.       
 Autoritzar al titular de la llicència d’auto taxi núm.3, el canvi del seu vehicle per un model nou. 
 Recursos Humans. 
 Aprovar una relació de treballs especials realitzats pel personal laboral i funcionari de 
l’ajuntament. 
 Establir que una auxiliar de llars desenvoluparà tasques d’educadora de llars per cobrir la part de 
jornada vacant amb motiu d’una jubilació parcial. 
 Benestar Social. 
 Sol.licitar a la Diputació de Barcelona en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2012/2015, la 
col.laboració per portar a terme diverses actuacions durant l’any 2013. 
 Subscriure un conveni de col�laboració amb l’Assemblea Comarcal de Creu Roja a l’Alt Penedès, 
per tal de dur a terme accions de socors i emergències, protecció civil i activitats socials. 
 Sol�licitar a la Diputació de Barcelona que incorpori la Fundació Pro Penedès com a ens 
instrumental de l’Ajuntament, a tots els efectes i en particular al Pla Xarxa de Governs Locals. 
 Ensenyament. 
 Sol.licitar al departament d’ensenyament de la Generalitat que es puguin fer diverses 
modificacions pel que fa a l’oferta formativa de l’EMA Arsenal. 
 Salut. 
 Prorrogar amb l’empresa SAHICASA, el contracte administratiu de serveis de control de plagues al 
medi urbà i als edificis i llocs públics. 
 Urbanisme. 
 Concedir a la Direcció General de Centres Públics de la Generalitat llicències municipals per a 
l’agrupació i posterior segregació de les finques on s’ubiquen els Instituts IES Eugeni d’Ors i IES Alt 
Penedès, de l’Av. Tarragona. 
 Concedir una llicència municipal per a la divisió en propietat horitzontal de la finca de la plaça de 
la Vila, 4-5-6. 
 Concedir llicència a ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA SLU, per a la millora i ampliació de la 
xarxa, instal�lant noves línies de baixa tensió al c. Raval de la Font, 59.  
 Comerç i Turisme. 
 Aprovar modificacions de les bases reguladores del procediment d’adjudicació de llicències de 
llocs de venda vacants als mercats no sedentaris de Vilafranca. 
 Declarar deserta la licitació per l’explotació d’un caixer automàtic al mercat municipal Sant 
Salvador. 
 Ocupació i formació. 
 Prorrogar per un any el contracte de lloguer del local del c. Les Cabanyes, 23-25, destinat al 
programa de treballs als Barris. 
 Subscriure un conveni de col�laboració amb NOU SET El SCCL., per a la realització de l’Acció 
Integral “Vilafranca Inclusió”, projecte local en favor de la cohesió social. 
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 Serveis Urbans. 
 Aprovar la correcció d’errors materials a la certificació 1 a favor de l’empresa MITTELAND SA. 
 Proposar a la Mancomunitat Penedès-Garraf una modificació del sistema de recollida de residus a 
vilafranca. 
 Cultura. 
 Subscriure conveni amb l’Assemblea Nacional Catalana, pel qual l’Ajuntament farà una aportació 
econòmica en concepte d’ajut a la seva activitat “Encén la flama”. 
 Certificacions. 

 Aprovar les certificacions núm. 1 i 2 relatives a les obres al centre de coneixement del Vi. 
Rehabilitació antiga estació enològica II Fase: Instal�lacions. 
 Aprovar lla certificació núm. 9 relativa a les obres al centre de coneixement del Vi. Rehabilitació 
antiga estació enològica I Fase: Obra civil. 
 

 

 

L’ALCALDE 
 
 
 

Pere Regull i Riba 
 
 
 


